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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN JOULUKUUN TIEDOTE 

 

Syyslukukausi alkaa olla lopuillaan, vielä reilut kaksi viikkoa koulua ja joululoma alkaa. Joulun odotusta 

koulussa vietetään oman luokan kesken, hieman toisin kuin aiempina vuosina. Jouluperinteisiin liittyviä 

tapahtumia tai kokoontumisia ei järjestetä, emme pidä koulun joulujuhlia. Jouluun laskeudutaan tavallisen 

koulunkäynnin merkeissä ihan viimeisiin koulupäiviin asti, viimeiset kaksi koulupäivää ovat ohjelmaltaan 

hieman poikkeavat, mutta nekin vietetään vain oman luokan kesken. 

Koulun perinteiset Taavyn kanssa yhteistyössä järjestetyt joulumyyjäiset jäivät nyt pitämättä. Tilalla 

lauantaikoulupäivää vietetään luokissa itsenäisyyspäivän merkeissä ja meillä on verkon kautta välittyvä 

koulun yhteinen ohjelmatuokio, jossa eri luokat esiintyvät tai esittävät tuotoksiaan. Tästä tuli kiva ja 

erilainen lauantaikoulupäivä.  

Koronan suhteen tilanne meillä koulussa on muuttunut viime aikoina. Altistuneita tai tartunnan saaneita 

on ollut myös meidän koulussa. Näistäkin haasteista selvitään, viranomaisohjeistus jäljityksessä ja 

karanteeneissa on muuttunut useampaan kertaan ja meidän tulee noudattaa aina sitä viimeisintä 

voimassaolevaa. Seuraattehan Wilman tiedotteita, sinne tulee aina viranomaisohjeet ja koronatiedotteet. 

Kaikesta huolimatta tässä ajassa on paljon asioita, joista voi saada voimaa ja joilla voimme toisillemme 

tuottaa iloa ja valoa. Pidetään hyvä ja toiveikas mieli yllä – valoa on edessäpäin.  

 

Kiitos syksyn hyvinvointikyselyyn vastanneille huoltajille!  

Käsittelimme oppilailta ja huoltajilta saatuja vastauksia kouluvointiin liittyen yhteisöllisessä 

oppilashuoltoryhmässä (psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, rehtori, luokka-asteen luokanopettajat ja 

erityisopettaja) sekä luokanopettajan ja/tai oppilashuollon edustajan johdolla oppilaiden kanssa luokassa.   

Kyselyissä nousivat esille tietyt teemat ja näistä käytiin laajalti keskusteluja:  

- Useammalla luokkatasolla on koettu kiusaamistilanteita, joista on keskusteltu kyselyiden 

purkutilanteissa oppilashuollossa ja luokissa. Keskusteluissa on käyty läpi esimerkiksi millaisia rooleja 

kiusaamistilanteissa esiintyy ja mitä eroa on riidalla ja kiusaamisella.  

- Kunnioittava käytös ja puhetapa luokkatovereita sekä koulun aikuisia kohtaan.  

- Työrauha käsitteenä ja toimenpiteenä: Millaista on hyvä työrauha missäkin tilanteessa? Miten opettaja, 

ryhmä ja etenkin oppilas itse voivat työrauhaan vaikuttaa?  

- Kouluruokailu: miten ruokatoiveita voitaisiin ottaa paremmin huomioon.  

Positiivisena näemme, että suurimmalla osalla koulumme oppilaista on ainakin yksi tai useampi hyvä 

kaveri. Huomattava enemmistö oppilaista tulee mielellään kouluun ja kokee kouluympäristön mukavana. 

Lähes kaikilla oppilailla on henkilö, jolle kertoa epämiellyttävistä tilanteista koulussa sekä mieltä 

askarruttavista asioista.  

Jatkamme työskentelyä näiden asioiden parissa läpi kouluvuoden. Töölön ala-asteen kiusaamisen 

vastaista työtä ja sen rakenteita kehitetään erityisesti tänä vuonna. Toivomme, että te huoltajat olette 



y:\toolon_ala-asteen_koulu\hallinto\tiedotteet\2020-21\joulukuu2020.docx /lp 
 

luokanopettajaan tai meihin oppilashuoltoryhmän jäseniin yhteydessä, jos teitä mietityttää jokin kouluun 

tai oman lapsenne hyvinvointiin liittyvä asia.  

Ystävällisin terveisin, Oppilashuoltoryhmä  

 

Valintojen aikaa vielä 15.12. asti 

Marras-joulukuun aikana 2. ja 6.lk oppilailla on valintojen mahdollisuuksia. Uutta valintojen tekemisessä 

on se, että valintakortit täytetään Wilmassa. Kyseisten luokkien oppilaiden huoltajille on lähetetty 

ohjeistukset Wilma-viestillä. 

2.luokkalaiset voivat halutessaan hakeutua 3.luokalta alkavan painotettuun opetukseen. Painotettua 

opetusta annetaan mm. musiikissa, nykytanssissa ja kuvataiteissa.  

6.luokkalaiset tekevät valinnat yläkoulua varten.   

Valintojen tekemiseen on aikaa vielä 15.12. 2020 asti.   

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Edustajavanhempain Teams -kokoukseen 19.11.2020 osallistui yhteensä 25 edustajaa, edustajat kahta 

luokkaa lukuun ottamatta kaikilta luokilta. Teknisistä haasteista huolimatta meillä oli onnistunut 

kohtaaminen, positiivinen ja hyväntuulinen ilmapiiri, oli hyvää keskustelua ja rakentavaa kommentointia. 

Aiheina oli: ajankohtaiset koulun kuulumiset (korona, etäopetus, koulun arkea somessa: blogi ja 

instagram, hakeutumiset (3.lk, 7.lk, koulutulokkaat) sekä perehdyimme tarkemmin arvioinnin 

uudistumiseen.   

Kiitos kokoontumisesta ja vilkkaasta keskustelusta. Keväällä on seuraava kokoontuminen. 

 

Arviointikeskustelut lv 2020-21 

 

Arviointiviikoilla pidetään opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteinen arviointikeskustelu. Käynnissä on 5.-

6.lk keskustelut ja jäljellä tammikuussa 2.-4.lk keskustelut. Kiristyneen koronatilanteen vuoksi ohjeistus 

on tällä hetkellä, että keskustelu käydään ensisijaisesti etänä, mutta erityissyistä voidaan sopia 

lähitapaamisena. Luokanopettaja tiedottaa huoltajia tarkemmin keskustelun tavasta ja aikatauluista. 

Lähitapaamisessa aikuisilla on oltava maskit. Hyvät huoltajat: Pyydämme, että jo saapuessanne kouluun 

sisälle, pidätte kasvomaskeja. 

 

5.-6.luokat viikoilla 49 ja 50   

2.-4.luokat viikoilla 3 ja 4 

 

Opetussuuunnitelmauudistuksen myötä nämä arviointikeskustelut saavat uuden nimityksen ja jatkossa on 

kyseessä oppimiskeskustelut. 

 

Lucian-päivän juhlistus 11.12.2020 
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Perinteisen Lucia-kulkueen sijaan Lucia-neidot pitävät koulussa keskusradion kautta yhteisen 

aamunavauksen, jonka jälkeen luokkiin jaetaan perinteiset piparilaatikot. Kiitos TAAVY:lle piparien 

kustantamisesta. 

 

Joulujuhlakoulupäivät 

Koska emme vietä yhteisiä juhlia, juhlistamme jouluaikaa luokissa oman ryhmän kesken koulupäivien 

aikana. Päiviin sisältyy myös verkon kautta tulevaa yhteistä ohjelmaa.  

Ma 21.12. koulupäivä   klo 9.00-13.15  1.-3.luokat 

klo 8.45-13.00  4.-6.luokat 

Ti 22.12.   koulupäivä  klo 9.00-12.00 1.-3.luokat 

klo 9.15-12.15 4.-6.luokat  

 

Koulu alkaa tammikuussa 7.1.2021 lukujärjestyksen mukaisesti. 

 

Toivotamme jo nyt oikein hyvää ja iloista joulukuuta ja kun joululoma koittaa, kaikille hyvää 

joulua ja antoisaa lomaa! 

 

 

 


